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چکیده
آنچه که در این مقاله با عنوان جایگاه دین و روحانيت در نظام آموزشی و دوره پهلوی اول مورد
بررسی قرار گرفت حاوی مطالبی است که نحوه و چگونگی برخورد پهلوی اول نسبت به روحانيت در
عرصه آموزشی و جایگاه دین و روحانيت در برنامهریزی و محتوای کتاب درسی را نشان میدهد .با
توجه به اینکه حاکميت در این زمان درصدد نوسـازی نظام آمــوزشی بر ملیگــرایی مبتنی بر
باستان گرایی و سکوالریسم غربگرا بوده دستگاه فرهنگی رژیم پهلوی درصدد برآمد تا حضور
روحانيت در نظام آموزشی را کاسته و در برنامهها و محتوای متون درسی دینی محدودیتهایی را
برای آنها به وجود آورد .ایجاد هویت جدید ایرانی براساس توجه به نهادهای زیربنایی همچون نظام
آموزشی مهمترین رویکرد رژیم پهلوی اول در همسان سازی توده با حاکميت است که در این راستا
ملیگرایی افراطی و تجدد گرایی با الگوی غربی مهمترین شاخصههای نظری رژیم پهلوی اول بوده
است .نظام آموزشی که مهمترین عرصه اجرایی شاخصههای مطروحه ایدئولوژی متجدد رژیم بوده
برای رسيدن به مولفههای نظری مهمترین اقدامش کاستن نقش روحانيت در نهاد تعليم و تربيت و
برنامه درسی دینی در کتب درسی و برنامههای آموزشی بوده است.
کلید واژه ها :رضاشاه پهلوی ،روحانيت ،برنامه ریزی ،محتوای کتب درسی دینی ،نظام آموزشی

1استاد گروه تاریخ  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران ،تهران  ،ایران .
2استادیار گروه تاریخ ،دانشگاه شهيد بهشتی تهران.
3دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقيقات تهران ،تهران ،ایران .
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مقدمه و طرح مساله
بررسی سي ر نظام آموزشی امروز ایران مؤید آن است کـه دو دوره مهـم تـاریخی از کاشـت بـذر
آموزش و پرورش مدرن ،تا پایان پهلوی اول طی شده است و آنچه امروز تا حدود زیـادی بـه عنـوان
نظام آموزشی ایران متولی آموزش عمومی و متوسطه در کشور است ،در ارتباطی ایجابی با این فرآیند
تاریخی بوده است .دوره اوّل ،دوره اصالحگری و ایجاد نهاد مدرسه مدرن در دوره قاجار است .ضـمن
این که نهضت مشروطه 9400هـ.ش ،نقطه عطفی در حوزه آموزشی محسوب میشود ،امّا ایـن رونـد
در این دوره تا سالهای آغازین حکومت پهلوی 9359ش ،تداوم دارد .این دوره را نه دوره بنيانگذاری
نظام آموزشی امروز بلکه دوره زمينهسازی نظام آموزشی مدرن میتوان درنظرگرفت .دوره دوم از سال
9359ش  ،با آغاز اقدام برای همگانی کردن آموزش و حاکميت عمومی دولت بر آموزش است کـه بـه
ایجاد یک نظام آموزشی متمرکز منجر میشود.
به هرسوی سوانح آموزشی اواخر دوره قاجار بيانگر روند کمی توسعه مدارس است که بـا شـک -
گيری نهادهای سياستگذاری و اجرایی آموزش و با مالحظات و توجهّات قانونی ،سرعت بيشـتری بـه
خودگرفت .گرچه حوادث سياسی این دوران اولویت اصالحطلبان و تجدّدخواهان را تاحدودی معطـو
به امور سياسی کرد ،امّا در اواخر دوره قاجار اولویتهای اصالحطلبان،به عکس دوره قب فقط محدود
به امور سياسی و اقتصادی نشد و توجه به نظام آموزشی و امور معار در نشریات و مطبوعات بيش از
پيش صورت جدیتری به خود گرفت .این امر در واقع زمينههای اصلی نوسـازی آموزشـی در دوران رضـا
شاه بود.سير توسعه کمی حوزههای مختلف آموزشی در عصـر پهلـوی اوّل در مقـاطع ابتـدایی ،متوسـطه،
مدارس عالی ،مراکز تربيت معلم و دانشسراها و سپس تأسـيس دانشـگاه و طراحـی سـاختار جدیـد نظـام
آموزشی نظارت بر تدوین کتب درسی ،با هد ساخت دولت مطلقه مدرن و ایجـاد هوّیـت جدیـد ایرانـی
مورد نظر حاکميت بيانگر همين موضوع است .درخصوص زمينههای چنين رویکـردی از سـوی حکومـت
پهلوی اول بایستی به وضعيت سياسی-اجتماعی و فرهنگی پيش از پهلوی اول بازگشت.

پيش از دورهی رضا شاه ،وضعيت کشور در یک نابسامانی وسيعی قرار داشت .آشفتگی اجتمـاعی
از یک طر اهدا نوگرایانهی مشروطه را به حالت تعليق درآورده و از طر دیگر موجب شـد تـا در
ميان نخبگان ،نوعی مليت خواهی و ناسيوناليسم ایرانی که پيش از مشروطيت مطرح شده بود ،تقویت
شود.تحت این شرایط در حالی که خواستههای دموکراتيک و مدرن بعضـی از مشـروطه خواهـان بـه
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واسطه حضور کشورهای بيگانه و بیلياقتی حاکميت وقت و نيز اختالفات داخلی بهـبن بسـت خـورده
بود ،اذهان اندیشمندان و کنشگران ایرانی و هویت ملی توجه یابند .مطالعـه جریـان روشـنفکری ایـن
دوره حکومت پهلوی اول نشان میدهد که اختناق حاکم بر آن دوره ،امکان هرگونه تعام معطو به
راه حلی دوسویه شد؛ اول اینکه خواهان تشکي دولت نيرومند و متمرکزی شوند کـه آشـفتگی را بـه
پایان رساند و دوم آن که در گفتمان فرهنگی به پروژه ایرانیگری منورالفکران با حـوزه عمـومی را از
آنها سلب میکرد .گفتمان انتقادی که مشخصه عقالنيت ارتباطی است در این زمان وجـود نداشـت و
منورالفکران این دوره برای آرام کردن دردهای عقبماندگی و تحقير یافتگی گرفتار حس نوسـتالوژی
شدند .آنها به طور غيرمستقيم از بیریشگی هویت ایرانی در این دوره شـکایت و وضـع مطلـوب را در
بازگشت به گذشته جستجو میکردند .تکوین هویتهای اجتماعی نـوین از اهـدا عمـده ترييرنظـام
آموزشی بود؛ بدین معنی که تدوین کنندگان اصالحات آموزشی در صدد باز توليد نيروهای حامی خود
بودند .در واقع ،آنان تاسيس نهادی آموزشی هم چون دانشگاههای اروپـا را بـرای ایجـاد هویـتهـای
اجتماعی،که تريير و تحول مورد نظر حاکميت را بتابند ،ضروری میدانستند .تريير نظام آموزشـی بایـد
درجهتی صورت می گرفت که در فضای حکومت ساالر رضا شاهی و دستگاه متمرکـز و پهلـوی ،بـه
گونهای تبليغ ،اجرا و هدایت گردد که وفاداری ایدئولوژیک به سياست حاکم و راُس هرم قدرت را القـا
کند و تداوم و استمرار قدرت پهلوی را تضمين نماید .پایایی سلطنت پهلوی به ایجاد نهادهـایی پيونـد
خورد که تضمين تداوم قدرت حکومت گردند .در همـين راسـتا ،تحـول سيسـتم آموزشـی در فرآینـد،
نوسازی ،جهشی سترگ را تجربه کرد .بنابراین حکومت پهلوی برای رسيدن به تصویرایده آل خـود از
یک ایرانی به تريير و نوسازی نظام آموزشی روی آورد ،زیرا که نوسازی نظام آموزشی میتوانسـت در
تريير و تحول فرهنگی مورد نظر حاکميت نقش بسزایی برعهده داشته باشد .به هر حـال رسـيدن بـه
این تصویر سهولت فرآیند نوسازی را تامين میساخت.
سواالت تحقیق
 -9روشنفکران حکومت پهلوی با توجه به چه دیدگاه و نگره ای خواهان ایجـاد محـدودیت در
نقش دین و روحانيت در نظام آموزشی شدند؟
 -4موضع رضاشاه نسبت به جایگاه دین و روحانيت پيش و پس از سلطنت چه بود؟
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 -3اقدامات پهلوی اول در خصوص محدود نمودن دین و جایگاه روحانيت درنظام آموزشی و با
توجه به اسناد شورای عالی معار چگونه بود؟
فرضیههای تحقیق
 -9با توجه به شرایط تاریخی پس از مشروطه و حوادث جنگ جهانی اول جریان روشنفکری از
دمکراسیخواهی به نوسازی و مدرنيزاسيون روی آورده و در این مقطعخواهان توجه به ایران باسـتان
و سکوالریزاسيون کردن همه بخشها از جمله نظام آموزشی اقدام نمود.
 -4رض اشاه پيش از رسيدن به حکومت برای همراهی جامعه ،خود را هواخواه مذهب و روحانيت
نشان داد اما پس از رسيدن به حکومت رویه متفاوتی خود بروز داد.
 -3حاکميت پهلوی اول از طریق نهاد شورای عالی معار هم در برنامهریـزی کتـب درسـی و
هم در بخش سازماندهی نيروی انسانی سعی در محـدود نمـودن دیـن و جایگـاه روحانيـت در نظـام
آموزشی کرد.
روش تحقیق
در این مقاله تالش شد با مراجعه به کتابخانهها و مراکز آرشـيوی بـه صـورت روش کتابخانـهای
منابع را شناسایی نموده و سپس اطالعات را گردآوری کرده و پس از جرح و تعدی مناسب و منطقـی
اطالعات جمعآوری شده ،با ارائه توصيفی و تحليلی دادهها ،مقاله تنظيم و تدوین گردد.
موضع و خاستگاه حکوممت پهلوی نسبت به دین و روحانیت پیش و پس از سلطنت:

توجه به دین در ابتدای حکومت پهلوی اول از سوی تحلي گران ایـن دوره بيشـتر نـوعی عـوام
فریبی تلقی میشود که به محض به قدرت رسيدن و تحکيم پایههای حکومت ،این روند تريير یافته و
مخالفتها و مقابلههای متعددی در حوزه دین اسالم که دین رسمی جامعه و اکثریت مـردم ایـران بـود
اتفاق افتاد.
هنگامی که رضاخان به قدرت نرسيده بود خود را مسلمان متعصب نشان داده بود .چون آگاه بـود
مذهب در ایران ریشه عميقی دارد و اگر برخال آن گام بردارد موفق نخواهد بود .1بنابراین تظاهرات
مذهبی زیادی برای جلب مردم و روحانيون داشت .2در این رابطه مـیتـوان گفـت؛« بعضـی از وعـا
وروضه خوانها ،روی منابر از او تعریف و او را دعا می کردند»  .3شایان ذکر است بـا توجـه بـه جامعـه
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مذهبی ایران در آن دوران تظاهر رضا شاه به دینداری در مناسبتهای مختلـف حـاکی از جلـب توجـه
جامعه به او بوده است .در این راستا حتی ایجاد وحدت ملی از طریق تقویت دینی را وی موثر دانسـته
است ،چناچه در مراسم تاجگذاری اش در این رابطه میگوید :رضاشاه در مراسـم تاجگـذاریش گفـت:
«اوالً توج ه مخصوص من معطو حفظ اصول دیانت و مبانی آن بوده و بعدها نيز خواهد بود ،زیرا که
یکی از وسای موثر وحدت ملی و تقویت روح جامعه ایرانيت را تقویت کام اساس دیانـت مـیدانـم.
ثانياً از آنجایی که با خواست خداوند متعال و توجهات ائمه اطهار ،من هميشه کردار خـود را بـر گفتـار
ترجيح داده و موفقيتی هم که در جریان اصالحات مملکتی نصيب من شده است فقـط از راه سـعی و
عم بوده از همه کارکنان دولت و بلکه کليه آحاد مملکت میخواهم که این حقيقت را پيوسته مدنظر
قرار دهند که دستيابی به هيچ موفقيتی بدون تالش فراوان ممکن نيست 4».در واقع رضاشاه از طریق
حلقه فکری روشنفکران پيرامونش که آگاهی وسيعی نسـبت بـه تحـوالت غـرب و مناسـبات دیـن و
روحانيت در موقعيت های اجتماعی داشتند ،در اصالحات مورد نظر توجه بـه ملـی گرایـی مبتنـی بـر
باستان گرایی و تجدد و سکوالریسم ،موردنظر قرار می دهد .بنابراین وی به دليـ همـين ایـدئولوژی
مدّتی پس از به سلطنت رسيدنش توجه کمتری به دین و روحانيـت مـی کنـد .در خصـوص رویکـرد
رضاشاه به سکوالریسم و عدم توجه به روحانيت در دوران حاکميتش در کتاب تاریخ سياسـی معاصـر
ایران از سيد جالل الدین مدنی چنين آمده « :تمای رضاشاه به از بين بردن روحانيت در واقع به ایـن
جهت بود که از سوابق مبارزه آنها در نهضت تنباکو و نهضت مشروطيت ،مخالفت با قـرار داد  9191و
هم در انقالب  9145عراق آگاهی داشت .استعمارگران انگليسی مخصوصا در قضيه تنبـاکو و انقـالب
عراق مستقيما خود را در برابر روحانيون ناتوان احساس کرده بودند و کوشش داشتند دیگر مجالی بـه
دخالت آنها در سياست داده نشود و این بود که تفکيـک دیـن از سياسـت را یـک اصـ قـرار دادنـد.
رضاشاه پيوسته خود را با کمال آتاتورک مقایسه میکرد و تنهـا مسـافرتش هـم بـه ترکيـه بـود و در
بازگشت به کشف حجاب اقدام نمود 5» .همانطور که گفته شد رضاشاه هماننـد آتـاتورک کـه ترکيـه
غيرمذهبی و مليت گرا را جایگزین امپراطوری شکست خورده عثمانی کرد ،بر آن شد تا از ملیگرایـی
و حکومت غيرمذهبی به عنوان پایگاه جدیدی بهره گيـرد امـا بـرخال آتـاتورک رضاشـاه نـه خـود
شخصی بی اعتقاد بود و نه آنکه بییاری علما توانسته بود به تخت سلطنت صعود کند .مـانعی کـه در
برابر سياست وحدت آفرین او بروز کرد دشواری جدا کردن ملیگرایی ایرانی از ریشههـای مـذهبی آن
در قانون اساسی مایه میگرفت 6.در هر صورت وی بدلي تفکّر ملـیگرایـی افراطـی و سکوالریسـم،
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موضعی متفاوت نسبت به دوره قب از پادشاهیاش در خصـوص دیـن اسـالم و جایگـاه روحانيـت در
عرصههای مختلف بخصوص نظام آموزشی را در پيش میگيرد .فلسفه رضاشاه در زمينه آمـوزش بـه
این هد استوار بود که نسلی با احساسی از سرسپردگی ميهن پرستانه به ایران نوین و غربی شده ای
که در حال شک گرفتن بود تربيت شود .7این امر را میتوان در نوسازی حکومـت در ابعـاد آموزشـی،
اصالحات اجتماعی و مدرنيزاسيون اقتصادی دید .گرچه بـه نظـر نگارنـده مطلقيّـت نگـاه کـردن بـه
مخالفت حکومت پهلوی اوّل با مقولهی دین نادرست است ،امّا میتوان گفت ،رضاشـاه و همفکـرانش
در راستای سکوالریزه کردن جامعه ،درصدد محدود نمودن جایگاه دین در عرصه سياسی و اجتمـاعی
بوده اند .الزم به ذکر است با توجه به اینکه در تاریخ سياسی ما بخصوص دوران معاصر پيشـينه ای از
دولت مدرن ملی وجود نداشته و نيز حکومت پهلوی اول ،اولين رژیمی بوده که تقریبا دولـت مـدرن و
مقتدر مرکزی را بر روی کار آورده بنابراین اقدام حکومت پهلوی اول مبنی بر محدود نمـودن جایگـاه
دین و روحانيت عالوه بر اینکه رویکرد فکری رضاشاه و روشنفکران او بـوده ،اقتضـای ایجـاد دولـت
مرکزی و مدرن جهت کاستن از نقش رقبای دولت را در بر میگرفته است.
نوسازی و اصالحات اجتماعی رضاشاه جزو مبانی نظری و عملـی حاکميّـت در راسـتای محـدود
کردن دین اسالم و احيای دین زرتشت ،در سالهای ميانی حکومتش ،بود .در این راستا وی در جهت
کاستن قدرت و نفوذ روحانيون شيعه در بين آحاد جامعه و نيز برای همسویی مردم با اصالحات مـدرن
خود ،دست به اقداماتی زد که وابستگی و اعتقاد راسخ مردم به جایگاه اجتمـاعی روحـانيون و مداخلـه
آنها در تمام امور جامعه را تضعيف نماید.
با توجه به مطالب فوق ،حکومت پهلوی در مقاب بـا موضـع گـرایش نسـبت بـه جایگـاه سياسـی و
اجتماعی اسالم در سطح جامعه برای تقویت حس ميهن پرستی و شاه دوستی ،احيای مظاهر تمدن ایـران

باستان و اعتقادات دین زرتشت را مدنظر قرارداد .در این رابطه ملکه پهلوی در خاطرات خود مینویسد:
«رضا میگفت مگر خدا عـرب هست که ما باید روزی پنج نوبت بـا او عـــربی صـحبت کنـيم؟
رضا میگفت اسالم دین و آیين عربهای بيابانگرد اسـت و قبـ از اینکـه عربهـا خداشـناس شـوند،
ایرانیها خداشناس بوده و پيامبر خودشان را داشتهاند».

8

شایان ذکر است ،یکی از اقدامات دوره پهلوی در مورد مذهب عبارت بود از تريير در حوزه معار
دینی و بخصوص مذهب تشيّع ،مناسب با وضع تجدّد و دگراندیشی ایدئولوژیک حکومتی بـه گونـهای
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که محتوی سنتی آنها با ایدههای ناسيوناليستی مدرن و ليبراليسم غرب انطباق یابد ،یـا اینکـه حتـی-
المق دور از صورت تعارض خارج گردد .ایدئولوگهای پهلوی ایـن کـار را نوسـازی مـذهبی یـا سياسـت
اصالح دینی و رفع تعصّبات جاهالنه مذهبی میناميدند .اندیشهای که پيش از آن بوسيله افرادی مث
تقیزاده مطرح گردیده بود ،اکنون به اجرا گذاشته میشد.

9

در نظریه پردازیهای اخالقی مدرن پهلوی ،توجه کمتری به قانون روایی و کالم دینی مـیشـد و
در غایتشناسی افعال انسانی و چگونگی هویتیابی زندگی فردی و اجتماعی ،اتکای بـه نظریـههـای
ذهنی بود .این رهيافت ،ریشه در بدبينی و بیاعتمادی اندیشههای نو نسبت بـه نظـامهـای اعتقـادی
مذهبی داشت .چنانکه نواندیشان تصور میکردند برای بازپروری اخالقی اجتماعی باید از منابعی که با
عق تجربی سازگارتر است ،بهره جست.

10

بلوشر 1سفير آلمان در ایران در سفرنامه خود درباره نقش دین در حکومت رضاشاه مینویسد:
«برخی از آنها چنان تحت تاثير جادویی و مرناطيسی قوه تجدد و نوآوری قرار داشـتند ،کـه دیـن
آباء و اجدادی و عالقه به فرهنگ قدیم را از دست داده بودند .بعضی دیگر پيشـرفتهای مـادی تمـدن
اروپا را میپذیرفتند اما همچنان ارضای نيازهای دینی خود را در اسالم میدیدنـد بـا آنکـه حـداق در
مییافتند که ای ن توده وسيع مردم از نظر اخالقی و آداب و رسوم در اسالم آرام و قرار و اسـتقرار پيـدا
کردهاند و جماعتی دیگر دین را به چيزی نمیگيرند و از نظـر جهـانبينـی و طـرز فکـر سـطحیانـد.
متفکرینی همچون فروغی و موتمن الملک که در اعماق زندگی معنـوی شـرق و غـرب هـر دو نفـوذ
کردهاند از نوادر محسوباند».
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برخی دیگر نيز مث احسان طبری در کتابش مینویسد« :رضاشاه که با مذهب به شک گذشـته
آن ،به شکلی که سيدحسن مدرس نماینده آن بود ،در افتاده بود ،میخواست با دینی موافق مي خـود
روبرو باشد .و سعی داشت مذهب رسمی را رام و قبضه کند و آن را به افزار معقـول و مطيـع اسـتبداد
سلطنتی بدل سازد».

12

هاکس مریت سفرنامه نویس دوره پهلوی هم ضمن اشاراتی به نقش دین در جامعه آن روز می-
گوید« :در بعضی از مدارس درس را برای نمازظهر و عصر تعطي میکنند ،اما در دیگر مدارس خبری
- Bolsher
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از نماز نيست .در همه جا تاکيد بر آموزش علمی است .همچنين مدارس مبلران مسيحی که در گذشته
از عوام و مراکز بسيار مهم آموزش و پرورش در ایران بودهاند و هنوز هم از نفوذ زیادی برخوردارنـد،
قبالً کتاب مقدس را تدریس میکردند اما از سال گذشته از این کار جلوگيری شده اسـت و در عـوض
اکنون ،هر چند برای یکی دو جلسه کوتاه درهفته ،بایـد معلمـی بـرای تـدریس قـرآن در آن مـدارس
باشد 13 ».عيسی صدیق آموزش دین در دورههای قب از رضاشاه را با این دوره مقایسه مـیکنـد و در
کتاب «یادگار عمر» می گوید برنامه درسی این مدارس در آغاز شام مواد زیر بود « :اول صبح تالوت
دسته جمعی قرآن ،بعداز آن درسی از کتاب تعليم االطفال و آنگاه کتابهای کـوچکی در بـاب جررافيـا،
نيمروز بازگشت به منزل ،ظهر نماز جماعت ،تنفس و ادامه کالسها و در پایان در پس مراسم دعا ولی
در این زمان تمام آموزش دین منحصر میشد به  4ساعت درس دینی و قرآن در هفته».

14

بدین ترتيب در یک جمعبندی کلی بنابرآنچه که گفته شد ،میتوان اینگونه اظهار نظـر کـرد کـه
رضاشاه پيش از حکومتش از اعتقادات دینی و مذهبی مردم در راستای رسيدن به قدرت استفاده کـرد.
پس از رسيدن به سلطنت براساس نگاه خاصی که در رویکرد به سکوالریسم داشت ،اقدام به محـدود
کردن دین در عـرصهی تعليم و تربيت و در نهادهای کشور کرد .به نظـــر نگارنـده ایـن رویکـرد را
نمیتوان به حذ دین تعبير کرد چرا که اگر وی هم میخواست جامعه مذهبی ایـران بـه هـيچ وجـه
پذیرای این امر نبود.
بنابراین همانطور که گفته شد ،رژیم پهلـوی اول درطـول دوره حـاکميتش سـعی داشـت مبـانی
فکری و ایدئولوژی خود را از طریق دستگاههای ذیربط ،پياده نماید .تا از این طریـق هـم مشـروعيتی
کسب کند و هم نوسازی مورد نظر خود را پياده نماید .هد رژیم عالوه بـر ملـی گرایـی مبتنـی بـر
باستان گرایی و پهلویسم ،تجدّد و سکوالریسم نيز بود .در این راستا نقش دین در نظام ایدئولوژی رژیم
از عرصههای مختلف اجتماعی و سياسی میبایست محدود گردد و به خصوص در نظام تعليم و تربيت
این امر جزو برنامه دولت پهلوی قرارگرفت.
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اقدامات حکومتپهلوی در ساختارمند کردن نقشش دیشن و روحانیشت در نظشام
آموزشی:
از آنجا که یکی از هد های در نظر گرفته شده رژیم کاستن از نقـش مسـلّط روحانيـت در امـر
آموزش پرورش بود ،حاکميت ،در این زمينه اقدامات مختلفی را انجام داد .گفتنی است .برخال تصّور
عموم ،غيرمذهبی کردن عرصه آموزش و پرورش در ایران با رضاشاه آغاز نشد ،بلکه اندیشه آن مدتی
قب از به قدرت رسيدن او آغاز شده و در طول دوره حکومت او به اوج خود رسيد.
شایان توجه است که ،در ابتدای پادشاهی رضاشاه با روحيهای محتاطانه نسبت به رهبران مذهبی
کشور شروع شد چون او برای مشروعيت بخشيدن به سلطنت خود به این قشر نياز داشـت و بنـابراین
در آغاز یعنی در 9353ش ،از اقداماتی نظير ،زیر نظارت قراردادن «مکتبها» فراتر نرفت .امّـا پـس از
9352ش ،وقتی شاه به قدرت حکومت خود اطمينان یافت ،روند غيرمـذهبی کـردن را شـتاب هرچـه
بيشتری داد.
در سال  9353ش ،تعداد مدرسين روحانی  404و تعداد محصلّين آن  0102نفر بود ،حال آنکه در
سال تحصيلی [ 9391 – 9345ش] ،تعداد معلمين این نوع مدارس فقط 421 ،نفر بود.

15

در هر حال دخالت دولت در امر آموزش و محدود کردن روحانيت در این عرصـه را مـیتـوان در
اقدامات شورای عالی معار پیجست .الزم به ذکر است این شـورا در دوره مظفرالـدین شـاه پـس از
حذ انجمن معار ایجاد شد .درخصوص عملکرد شورای مذکور بایستی گفت تـا اواخـر دوره قاجـار
آنچنان فعاليت موثر از این شورا دیده نمـیشـود .درایـن دوران اسـت کـه بـدنبال شـرایط سياسـی و
اجتماعی و زمينههای تحول خواهی روشـنفکران فعاليـت جـدی و رسـمی آن آغـاز شـده و در دوران
رضاشاه شک موثری را به خود میگيرد .در هر حال یکی از وظایف شورای عـالی معـار  ،بررسـی و
رسيدگی به موقوفات مذهبی و نظارت بر نحوه استفاده از عواید آنها برای تأسيس مدارس دولتی بود.
بسياری از این موقوفات که به وسيله افراد نيکوکار برای حمایت از مـدارس دینـی و تـرویج شـریعت
اسالم و امور خيریه اختصاص یافته بود ،در ابتدای سلطنت رضاشاه به تصرّ دولت درآمد و نظارت بر
عواید این موقوفات به شورای عالی معار واگذار شد.
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میتوان گفت این تصميم رضاشاه به صورت غيرمستقيم در جهت تضعيف روحانيت اتخاذ گردید.
چرا که آموزش و پرورش ایران تا زمـان انقـالب مشـروطه در دسـت روحـانيون بـود .مـادّی کـردن
(غ يرمذهبی کردن) و غربی نمودن کشور به موازات یکدیگر صورت گرفت .تأکيد نظام جدید آموزش و
پرورش به ورزش و تمرینات شبه نظامی ،در واقع نوعی تقاب در برابر نظام قدیم مکتـبخانـههـا بـه
شمار میرفت.
در واقع رضاشاه سعی داشت با استناد به تفکرات روشـنفکران عهـد مشـروطه و آنهـم بـا وضـع
قوانينی از طریق شورای عالی معار در خصوص آمـوزش و پـرورش ،قشـرهای مـذهبی را از حـوزه
قدرت و منبع عمده درآمد مشروعشان که سالها تحت اختيارشان قرارداشت ،محروم سازد.
در سال 9395ش ،که آموزش متوسطه به دو دوره سه ساله تقسيم گردید ،الزم آمد تا بـرای هـر
دوره برنامه جدیدی نوشته شود .برنامهریزی دوره ابتدایی این دوره نشان میدهـد برنامـه نویسـان تـا
اندازه زیادی از دیدگاههای سنتی خود دور و به روشهای جدید برنامهریزی نزدیک شده بودند.
یکی از دگرگونيهای مهمی که در برنامه نویسی مواد درسی به وجود آمد ،تريير برنامه در آموزش
دین بود .عنوان فقه به «تعليمات دینی» بدل شد و به جای آموختن احکام و قوانين فقهـی فراگيـری
این مواد معمول شد:
 « -9اصول دین (توحيد ،نبوت ،معاد)؛ آن هم «با استفاده از قرآن و همان نحو استدالل [قرآن]
نه به طریق متکلمين.
« -4حفظ آیاتی از قرآن که راجع به مکارم اخالق و حکم و مصالح جامعه باشد با معنی».
« -3لزوم و وجود عبادت معبود تعالی».
 « -2اشاره به حقيقت عبادات و نتيجهای که عبادات در تنزیه و تصفيه اخالق بشر دارد».
«فقه مطابق قانون مدنی».
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به نظر میرسد ،رویکردی این چنين به آموزش قرآن و تعليمات دینی ،بازتـاب گفتمـان نـوگرایی
دینی ای بوده باشد که در آن هنگام در چهره مردانی مانند ابوالحسـن فروغـی و شـریعت سـنگلجی و
نوشتههای نشریاتی همچون همایون ،جلوهگر شده بود.
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در صورت خالصه مذاکرات شورای عالی معار برنامه و ساعت درسی دینـی کـه بخشـی از آن
اختصاص به مناسبتهای مذهبی دارد در مدارس در سال اول چنين آمده ،کـه در خـور توّجـه اسـت؛
(شایان ذکر است با توجه به اهميت برنامه های درسی و جنبه استنادی آن برای مباحث ارائه شـده در
فوق برنامه های سال دوم وسوم در بخش ضمائم ارائه شده است).
اصول عقاید  :سال اوّل  -یک ساعت در هفته -
تقسيم مفهوم بواجب و ممکن و ممتنع -
احکام ممکن  ....احتياج بعلّت و بيان اقسام علّت بطور اختصار -
احکام واجب  ...قدم – بقاء – نفی ترکيبی – حيوه – علـم – اراده -قـدره – اختيـار – عـدل –
وجده – با ادله بطور اختصار.
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در جلسه صدو سی و چهارم شورای عالی معار مطالبی راجع به تعطيالت رسمی مـدارس آمـده
که تعداد تعطيالت مراسم مذهبی در خور توجه است و متن آن به شرح است:
آنگاه فص آخر نظامنامه راجع به تعطيالت رسمی قرائت و مطابق جـدول پيشـنهادی اداره تعليمـات
بنحو ذی تصویب گردید که باستثنای تعطيلی تابستان و ایام جمعه ،سی و شش روز در سال که عبارت از

اعياد ملّی و مذهبی و ایّام سوگواری است مدارس بدون مراجعه به وزاتخانه تعطي نمایند.
الف اعياد «چهارده روز»
فروردین:
 « - 7 – 9 - 0 – 2 - 2 – 4 – 9از تحوی حم تا یک هفته»
 -93فروردین «سيزده عيد»
اردیبهشت :
 « =2تاج گذاری اعلی حضرت پهلوی»
خرداد  « :92عيد مشروطيت ایران»
آذر  « : 40جلوس اعليحضرت شاهنشاه پهلوی»
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اسفند  : 3 :کودتا ( 42 » 9411مولود اعليحضرت پهلوی – « 41شب عيد نوروز»)
ب :اعياد مذهبی و ایّام سوگواری « »44روز.
محرم روزهای – 94 – 99 – 95 – 1 – 0
صفر روز « 97شهادت حضرت رضا(ع)» « 45اربعين» « 40شـهادت حضـرت امـام حسـن» 41
«وفات حضرت رسول»
ربيع االوّل « 97مولود حضرت رسول (ص)»
جمادی االولی  « 97وفات حضرت فاطمه (ع)»
جمادی الثانيه ( 45مولد حضرت زهرا)
رجب «  93توّلد حضرت امير(ع) » ( 47مبعث)
شعبان  « 3 :مولود حضرت سيدالشهدا (ع)»  « 90مولد حضرت قائم (ع)»
رمضان « 91 :ضربت خوردن حضرت امير (ع)»  « 49شهادت حضرت امير (ع)» « 43روز قدر»
شوال  :غرهّ «عيدفطر»
ذی حجه ( 95 :عيد اضحی) ( 90عيد غدیر)

19

بررسی موارد ارائه شده حاکی از آن است که حاکميت در برنامـهریـزی درسـی و نيـز تعطـيالت
رسمی به مسائ دینی و شرعی توجه داشته امّا این توجـه در چـارچوب رویکـرد جدیـد در اصـالح و
نوسازی نظام آموزشی مبتنی بر ایدئولوژی سکوالریسم صـورت گرفتـه اسـت .بـاری دگرگـونیهـای
جدیدی در وضعيت آموزش و پرورش حکومت پهلوی اول به وجود آمد که مهمترین این دگرگونیها،
خارج شدن نظام مکتبخانهای و محدود شده فعاليت روحانيون در نظـام آموزشـی کشـور بـود .تعـداد
مدارس بيش از پيش افزایش یافت و تعداد دانش آموزان و معلمان نيز نسبت به دورههای قب بيشـتر
شد .این امر حاکی از آن است که رضاشاه و دستانـدرکارانش در زمينـه نوسـازی آموزشـی اقـدامات
شایان توجهی انجام دادهاند؛ هر چند که رشد و توسعه مدارس جدید باعث تقلي مـدارس مـذهبی در
آن دوره شد.
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الزم به ذکر است ،در نظام آموزش پهلوی اول علی رغم محدود شدن جایگاه روحانيت در اشترال
به امر تدریس و نيز چارچوبمند شدن برنامههای درسی دروس دینی اقدامات حکومت پهلوی اول در
عرصه مسائ اخالقی چه در سطح معلمان و چه در سطح دانش آموزان حـائز اهميـت اسـت .در ایـن
رابطه میتوان گفت توجه به مسائ اخالقی از جمله نکات مثبت اصالح نظام آموزشی میتوان دانست
قلمداد میشود .چنانچه در این راستا توجه به وضع تربيتی معلمـان و شایسـتگی اخالقـی الزم بـرای
تربيت کودکان جامعه اهميت ویژهای پيدا میکند .دراین خصوص معلمان موظـف بودنـد بـه تهـذیب
اخالق و پرورش روحی و فکری دانش آموزان بپردازند شایان توجه است معلمانی را که در نظرشــان
شایسته تدریس در مدارس نبودند را بازخواست و گزارش آن به اداره معـار کشـور ارسـال مـیشـد.
همچنين ضمن پیگيری مسائ اخالقی؛ به غيبت گزارش معلمان نيز به صورت جـدی رسيدگی می-
کردند و علت غيبتها نيز در گزارشات ذکر میگردید.

20

عالوه بر این در مورخ 9357/1/7ش ،مدارس به تشکي شورای معلمين ،موظف شـدند از جملـه
مواردی که جزو وظایف این شورا در نظر گرفته شود .عبارت بودند از :
-

تبادل افکار راجع به پيشرفت امور آموزش و پرورش و بهداشت دبستان

-

مذاکره برای طرز تربيت و تهذیب اخالق و پرورش روحی و فکـری دانـش آمـوزان و آشـنا

ساختن آنان به انجام وظایف خود
-

تعيين درجات اخالقی دانش آموزان (خيلی خوب – خوب – متوسط – بد) که باید در دفتـر

مربوط به کارها یادداشت گردد.
در واقع سياست دولت در خصوص نياز به معلمان فعال و پرکار نيز از مهمتـرین دغدغـههـای آن
دوره محسوب میشد و رفتار و کارهای آنان مدنظر قرار میگرفت ،لذا جهت فعال و پرکار نمودن آنهـا
از تشویقهای مادی و معنوی استفاده میشد که این امر رقابت را در بين آنان به وجـود مـیآورد و در
نتيجه باعث پيشبرد و پيشرفت وظایف آنان شد .این عم بعداز بررسی وضعيت درسی دانش آمـوزان
تعيين می شد .تا هم معلم مربوط تشویق شود و هم معلمان دیگر از او الگـو بگيرنـد .بـر ایـن اسـاس
حکومت پهلوی اول برای بهبود مدرنسازی آموزش عالی به مسائلی اهميت میداد تا شاگردان با شور
و شوق به درس روی آورند 21.عيسی صدیق از فعاالن عرصه تعليم و تربيت معتقد است در مدرسه در
مقاب مسائ فوق باید برنامههایش طوری تنظيم گردد که بر اعمال و حرکات و دروس شاگرد نظارت
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کنند .در کالس درس و در حياط بازی در مواقع تحصي رسمی و هنگام کارهـای فـوق برنامـه ،روح
دینی باید موجود باشد .همچنين اعتقاد داشت که در مدرسه باید به آداب مذهبی عم کرد یعنـی هـر
روز قب از شروع به کار دلها را متوجه باریتعالی نموده و چند دقيقه او را به نيایش بـه زبـان فارسـی و
تفکر و تعق واداشت و شرایطی فراهم کرد که در آموزشگاه تحـت نظـر شـخال صـالحيتداری بـا
ایمان و حضور قلب و خلوص نيت ،واجبات دینی اقدام کند.

22

در قسمت دیگر کتابش در خصوص ایمان آموزگار تاکيد می کند« :آموزگار اگر ایمان و عقيده به
مبانی دینی داشته باشد ،شاگردانش تحت تأثير او واقع میشوند و اال اگر نسبت به مقدسـات مـذهبی
بی قيدی نشان دهد یا اعتقادات دینی را مسخره کند ،در آن صورت هر قدر در هفته درس شـرعيات و
اصول مذهب داده شود نه تنها در طف اثری نمیکند بلکه او را به بیدینی و فسق ،سوق خواهـد داد.
آموزگار باید موهومات را از دین جدا کند و عق را به احتراز از آنها راهنمایی نماید دائماً باید شـاگرد
را متذکر ساخت که ایمان به خدا و اصول و پيروی از دین مبين مستلزم آن نيست که خرافات را قبول
کند و معتقد باشد که مثالً در مواقع بيماری به جای مراجعه به دکتر باید پی دعانویسی باشد».

23

عيسی صدیق میگوید « :با وجود اهميت فوقالعادهای که تربيت دینی برای هر فرد و جامعه دارد
متاسفانه اوليای اطفال و مدارس در چه سال اخير توجهی بدان نکردهاند واال چرا باید عده کثيری از
فارغالتحصيالن دبيرستانها و دانشگاهها نسبت به مذهب بیعالقه و بیایمان باشـند 24».ایـن گفتـار
دغدغه منورالفکران این دوره را نشان میدهد که علیرغم اعتقاد به ملی گرایی و مدرنيسم ،پيشـرفت
موضوع تربيت و اخالق را نيز مدنظر قرار میدادند.
همچنين علی اصرر حکمت در خاطرات خود میگوید« :بـه خـاطر دارم وقتـی در حضـور ایشـان
(رضاشاه) صحبت از روش تدریس قرآن در دیگر ممالک به ميان آمد که چگونه تدریس قرآن کریم را
در برنامه مدارس ابتدایی حذ کردهاند ،ایشان خيلی اظهار تنفر از این عمـ و اظهـار عـدم رضـایت
کردند و این من که متصدی وزارت معار بودم با اشاره بـه اوامـر ایشـان مجمـوع مبـارکی از آیـات
منتخبه و اخالقيات قـرآن جمعآوری و با ترجمه فارسی آنها در هـر صـفحه روبـرو بـرای تـدریس در
دبستانهای شش کالسه جزو برنامه رسمی قراردادم».

25

به نظر میرسد وی استناد به منابع ارائه شده میتوان ادعا کرد رضاشاه به باورهای دینـی اعتقـاد
داشت ولی چون فکر میکرد نوسازی و همين طور رسيدن به کشورهای پيشرفته نيازمند سـکوالریزه
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نمودن همهی امور است (فارغ از اینکه این اندیشه درست یا غلط باشد) ،سعی در محدودیت روحانيـت
در عرصه ی نظام آموزشی بود .الزم به ذکر است برخی از مورخـان در ایـن زمـان اقـدامات حکومـت
پهلوی اول را از منظر دیگر دیده و تفسيری متفاوت ارائه کرده اند که البته با مطالـب گفتـه شـده در
صفحات پيشين به خصوص نوع سياستگذاری شورای عالی معار در برنامه ریزی دروس دینـی ایـن
دوره سنخيتی ندارد .چنانچه در کتاب نقش جریان روشنفکری در سکوالریسم تربيتی به نق از یحيی
دولت آبادی در « حيات یحيی» دیدگاه خود را درباره آموزش و پرورش نوین اینگونه بيان کرده است:
« متوليان آموزش و پرورش نوین  ...پا جای پای مارتين لوتر میگذاشتند که آموزش همگـانی تحـت
نظارت دولت را در آغاز عصر رنسانس برای رهایی از حاکميت دین مسيح و کليسا مطرح کـرد .اینـان
نيز بدبختی ملت ایران را در اعتقادات عميق به احکام متعالی اسالم میدانستند و آن شاه راه هـدایتی
که با والدت طف نوزاد معار  ،خط سير هيجان عقالنی ملت ،در آن میافتاد ،الزمهاش رها شـدن از
اعتقادات مذهبی دینی بود 26».نقطه مقاب این نظر در کتاب فرازو فرود دودمان پهلوی چنـين آمـده:
«دستيابی به اهدا آموزشی جدید مستلزم آن بود که مکتب نوین آموزشی از تعليمات سنتی ،مـذهبی
دوری گزیند و توجه خود را در امر رشته های علمی وفنی معطو و متمرکز سازد .اما ماننـد بسـياری
دیگر از برنامه های رضاشاه الگوهایی که از آغاز (به سبب اوضاع واحوال روز) مورد تاثی قرار گرفت و
در کشور پياده شد بصورت یکی از موارد عملکرد ثابت دولت بيرون آمد .این الگوها در برابـر هرگونـه
حرکتی که برای انطباق آنها به شرایط جدید به عم آمد از خود مقاومـت نشـان دادنـد .نظـامی کـه
پيدایش یافت خالی از انعطا  ،رسمی و انتزاعی بود و به منظـور تربيـت نخبگـان اندیشـه گـری کـه
کشتی دولت را ناخدایی کنند طراحی شده بود» .

27

پيش از این گفته شد صدیق که یکی از دست اندرکاران آموزشی بود ،در طـی تـأليف کتـابی بـه
عنوان «روش نوین در آموزش و پرورش» (این کتاب در سال  9393ش ،به تقاضـای وزارت فرهنـگ
برای تدریس در دانشسرای عالی تاليف شده و در سال 9392ش ،منتشر شد ).نظـرات خـود را دربـاره
دین و مسائ مربوط به آن را در این کتاب بيان میکند .او معتقد است برای اینکه برنامـه مدرسـه در
قسمت مذهب موثر باشد باید طوری تنظيم گردد که روح مذهبی در تمام دروس نمودار باشد».

28

در رابطه با مطالب فوق حميد بصيرت منش در کتاب علما و رژیم رضاشـاه نظـر دیگـری دارد «
تقليد بدون تصر  ،سریع و بی چون وچرا از شيوه های غربی در جهت ایجاد حس قوی ملی گرایـی،
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باستان ستایی ،دولت مداری و اقتدارگرایی ،حساسيت تدافعی در مقاب انتقـاد بيگانگـان ،تـرس رو بـه
رشد ناشی از احساس حقارت و حالت ناسالم و تـوهينآميـز برتـری نسـبت بـه کشـورهای همسـایه،
مشخصات سيستم جدید آموزشی این دوره است»  29فلسفه رضاشاه در زمينه آموزش مبتنی بود بر «
وام گرفتن شتاب آهنگ ،بی معيار و بدون پرسش راه و رسم غربی" در خدمت" ملـی گرایـی ،قـدرت
دولتی ،حکومت مرکزی خودکامه» 30از دیدگاه موافقان نوسازی نظام آموزشی اصالح مدارس قدیم از
مظاهر ترقي ات این دوره بوده است .از نظر آنـان نظـام آموزشـی کـه در دوره پـيش ،از هـر حيـث راه
انحطاط و نزول روز افزون پيموده و دیگر هيچ یک از نيازمندیهای علمی ایران را تامين نمیکـرده و
موقوفات بسياری که نيکوکاران از تقدیم برای این کار بسيار مهم گذاشته بودند ،به مصر خـود کـه
واقف قيد کرده بود نمیرسيد ،در استفاده درست از آن توجه خاصی به آن شد ،و در هـر جـا کـه الزم
بود دبيرستان های معقول و منقول در همان محلهای مدارس قدیم که بسياری از آنها را تعمير کردنـد
از همان درآمد موقوفات تأسيس شد و اصالح اساسی در برنامهها و روشهای تدریس آنهـا بـه عمـ
آمد .به همين جهت جمعی کثير از جوانان ایران در این دبيرستانها با اصول درسـت مشـرول تـدریس
شدند و البته تأسيس دانشکده معقول و منقول را که برای تکمي تحصيالت جوانان در دانشگاه تهران
تأسيس شده و با همان اصول دایر شد را ،باید از جمله کارهای مهم حکومت پهلوی دانست.
شایان توجه است چنانچه گفته شد در راستای اقدامات رژیم پهلوی در کنتـرل و تمرکـز فعاليـت
آموزشی مدارس دینی ،آموزشی مدرسه سپهساالر که مهمترین مدرسه علميه تهران بود و مدتها آیـت
ا ...مدرس توليت آن را بر عهده داشت به دانشکده معقـول و منقـول اللهيـات ،تبـدی شـد 39 .مـواد
تحصيالت عاليه معقول و منقول به قرار زیر بود:
شعبه منقول دوره سه ساله اول -9 :فقه -4 ،اصول -3 ،کالم -2 ،تفسير -0 ،علـوم ادبيـه -9 ،علـم
الدرایه -7 ،منطق و فلسفه -0 ،تاریخ ادبيات عرب -1 ،زبـان فرانسـه .دوره سـه سـاله دوم -9 :فقـه-4 ،
اصول -3 ،فلسفه -2 ،تفسير -0 ،تاریخ مل و نح و دیانت اسالم -9 ،فقه االحادیث -7 ،علوم ادبيه.

شعبه معقول دوره سه ساله اول -9 :کالم -4 ،منطق و حکمت -3 ،تاریخ ادبيات عرب -2 ،علوم
ادبيه -0 ،تاریخ مل و نح و دیانت اسالم -9 ،تفسـير -7 ،زبـان فرانسـه .دوره سـه سـاله دوم-9 :
فلسفه(مشاء و اشراق) -4 ،تاریخ فلسفه -3 ،تفسير -2 ،عرفان.
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در هر حال تعطي و تبدی مدارس قدیم به مدارس جدید و کنتـرل مجـالس وعـظ و خطابـه ،از
سوی روحانيون مورد انتقاد شدید قرار گرفت و آنان نسبت به این اقدامات واکنشهای تنـدی صـورت
دادند .در این خصوص آیت ا ...خمينی در کتاب « کشف االسرار» اشارههایی به تخریب مدارس علمی
این دوره دارند؛ « تبليرات روحانی در آن شرایط که ممکن نبود انجام بگيرد .مجالس تبليغ آنها حکـم
تریاک و قاچاق یا بدتر از آن را پيدا کرده بود .مدارس علمی را که سرچشمه این منظور بـود در تمـام
کشور از آن گرفته یا بستند و یا مرکز فحشاء مشتی جوان قراردادند .مدرسه مروی را در تهران جایگاه
مشتی ارامنه کردند .مدرسه سپهساالر را به مشتی عوام که به نام مدرسه موقوفات آن برای پشت ميز
نشستن تربيت میشد ،واگذار کردند».
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باری با بررسی نظرات و دیدگاه عامالن فرهنگی در خصوص ترييرات نظـام آموزشـی؛ مـیتـوان
گفت با توجه به جامعه مذهبی آن روزگار و پایبندی به اعتقادات دینی ،حکومت عمالً نمیتوانسته بـه
امر دین و تعليمات شرعيه در نظام آموزشی توجه نکند .بررسیهای تاریخی بيانگر این رویکرد است و
نگرشها و عملکردها در عرصهی تعليم و تربيت ،توجه حاکميت را به تربيت اخالقی و مـذهبی دانـش
آموزان نشان میدهد .البته بدون تردید ،در برنامه ریزیهای صـورت گرفتـه ،ایـن رویکـرد براسـاس
خاستگاه و ایدئولوژی حاکميت بوده است.
هد غيرمذهبی کردن نظام آموزشی به مؤثرترین وجهی از طریـق افـزایش و برتـری تـدریجی
مدارس دولتی در دوره ابتدایی و منسوخ شدن تدریجی مکتبخانههای سنتی تحقّق یافت .اما مـدارس
علوم دینی یا به اصطالح «مدارس علميه» نيزجـان سـالم بـه در نبردنـد .بـين سـالهـای  9357تـا
9351ش ،رشتهای از قوانين و فرمانهایی به تصویب رسيد که نظارت وزارت آمـوزش و پـرورش بـر
روشهای پذیرش طّالب علوم دینی و فارغ التحصي شدن آنان و نيز صالحيّت مدّرسان علوم دینـی
را تقویت و تشدید میکرد .اولين آنها« ،قانون لباس متحدالشّک » بود که مقّرر میداشت طالبـی کـه
می خواهند از خدمت نظام و نيز اجبار پوشيدن لباس اروپایی معا شوند باید نـزد هيتتـی از ممتحنـان
دولتی امتحان بدهند .این قوانين مقام و مرتبه طلبهها را تعيين میکـرد و تحـت ضـابطه در مـیآورد،
مقرّر میداشت که مدرسان حوزههای علميه امتحان بدهنـد و دیـپلم صـداقت و حسـن نيـت رسـمی
بگيرند ،و همهی مردم باید لباس اروپایی بپوشند غيراز کسانی که تعليمات دینی آنـان رسـماً پذیرفتـه
شده است .در سالهای بعد دولت کوشيد تا حوزههای علميـه را زیـر نظـارت خـود قراردهـد .مدرسـه
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سپهساالر تهران اولين «مدرسه» از این گونه مدارس بود که در 9395ش ،تحت نظارت و سرپرسـتی
دولت قرر گرفت.
مداخله دولت در آموزشهای دینی به همين جا ختم نشد بلکه کوشش میشد تـا برنامـه درسـی
«مدارس علمّيه» نيز تحت نظارت قرار گيـرد و اسـتاندارد و یکدسـت شـود .از 9351ش ،رفتـه رفتـه
کتابهای درسی این گونه مدارس تعيين و مشخال شد و هيتت ممتحنان وزارت آمـوزش و پـرورش
اختيار یافتند تا به امتحان از طّالب و مدرسان بپردازند .این تحول در 9393ش ،بـه اوج خـود رسـيد و
هنگامی بود که وزارت یک برنامه درسی دایمی تحصيلی برای «مدارس علميه» معرفـی کـرد کـه در
آن موضوع های غيرمذهبی نظير انشاء تاریخ برای سطوح ميـانی گنجانـده شـده و موضـوعاتی ماننـد
«تفسير قرآن» و «سيره بزرگان دین» از سطوح باالتر حذ شده بود .موفقيّت این مبارزه تا جایی بود
که هم به کاهش تعداد «مکتبخانهها» در سراسر کشور و هم به کاهش دانش آموزان ثبت نام کـرده
در مدارس دینی انجاميد .بنابر آمار منتشره از سوی وزارت آموزش و پرورش ،شماره مکتبخانـههـا از
 4254در سال  9350ش ،بـه  9015در سـال  9350ش ،رسـيد و در همـين دوره تعـداد شـاگردان از
 20110به  30139نفر کاهش یافت .تعداد طلبههای مدارس علميـه از  2171در سـال  9354ش ،بـه
 9329در سال 9390ش ،رسيد .از سوی دیگر تعداد مدارس علميه از  9355تا  9345ش ،عمالً بـدون
تريير ماند و تقریبا  425باب بود.
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نتیجه گیری
در انتها آنچه که از مطالب ارائه شده بر می آید اینکـه رضاشـاه پـيش از حکـومتش از اعتقـادات
دینی و مذهبی مردم در راستای رسيدن به قدرت استفاده کرد .پس از رسيدن به سـلطنت بـر اسـاس
نگاه خاصی که در رویکرد به سکوالریسم داشت ،اقدام به محدود کردن دین در عرصه تعليم و تربيت
درنهادهای کشور کرد .الزم به ذکر است دیدگاه رضاشاه به ملـیگرایـی مبتنـی بـر باسـتانسـتایی و
سکوالریسم ،متاثر از روشنفکرانی بود که در پيرامونش حضور داشتند .گـرایش فکـری ایـن نخبگـان
تحت شرایط سياسی و اجتماعی کشور پس از مشروطه و نيز حوادث جنگ جهـانی اول ،از دمکراسـی
خواهی به نوسازی و تجدد مبتنی بر ایدئولوژی ملیگرایی و سکوالریسم سوق پيدا کرد .و همـين امـر
در چگونگی رویکرد به نوسازی نظام آموزشی دوره پهلوی اول اثر گذار بـود .در هرحـال در طـول 99
سال حکومت پهلوی اول اقداماتی که از سوی رضاشاه و با حمایـت نخبگـان سياسـی و فرهنگـی در
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خصوص دین و جایگاه روحانيت صورت گرفت در جهت محدود و سـاختارمند نمـودن دیـن در قالـب
برنامهریزیهای کتب درسی و کاستن از اشترال روحانيت در نظام آموزشی و استفاده از ایـن قشـر بـه
صورت مشروط بود که البته به این موارد نيز میبایست کاستن مکاتب دینی هم اضـافه کـرد .شـایان
ذکر است در این دوران در ک توجه به دین در مقایسه با دوران آموزش سنتی کم رنگتر شد و ایـن
امر با مالحظات خاصی صورت گرفت ،اما با توجه به رویکرد گسترده مردم بـه مـذهب و بـالتبع قشـر
روحانيت نمی توان منکر آن شد که در محتوای متون درسی توجه به مبانی دینی و آیات منتخب قرآن
نشده و حاکميت در این امر اقدامی صورت نداده است .این امر را مـیتـوان بـا توجـه بـه گزارشـهای
صورت جلسات مختلف شورای عالی معار و مصوبات آن در خصوص برنامههای دینی کتب درسـی
مالحظه کرد .از دیگر نکات قاب توجه اینکه حاکميت پهلوی اول که به دنبال نوسازی نظام آموزشـی
بوده آنچه به نظرش در این امر اهميت داشته عالوه بر ایجاد مدارس به سبک جدید و تمهيد و تهيـه
امکانات آموزشی ،از منظر برنامه ریزی آموزشی با توجه به رویکـرد سـکوالر رژیـم تـالش در ایجـاد
محدودیت در دین و جهت دادن آن به مباحث و مسائ عبادی و اخالقی در کتب درسی بـوده اسـت.
امری که در کشورهای اروپایی در یک پروسه چند سده و آنهم با توجـه بـه زمينـه هـای فرهنگـی و
تاریخی آن صورت گرفت ،در نظام آموزشی بکـار گرفتـه شـد بـدون آنکـه زمينـههـای الزم در ایـن
خصوص توسط نخبگان این دوره به خال آمد عادت سنت تاریخی آموزشی مهيا گردد .در هرحال در
جمعبندی نهایی مطالب اینکه حکومت پهلـوی اول در ایجـاد محـدودیت فعاليـت روحـانيون در امـر
آموزش با این بهانه و یا به نظر با این دلي که این قشر از آموزش نوین به دور بوده و نمـیتواننـد بـا
شرایط و مناسبات جدید آموزشی پيش روند از عملکرد و جایگاه آموزشی آنها کاست و امور آموزشی را
با نظارت و کنترل از طریق نهاد وزارت معار و بخش سياستگذار شورای عـالی معـار آن ،بسـمت
رویه ای بر پایه ایدئولوژی ملی گرایی مبتنی بر باستان ستایی و سکوالریسم پيش برد.
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ضمائم
برنامه دروس دینی سال دوم و سال سوم متوسطه اول
سال دوّم – یک ساعت در هفته –
نبوّت – معنی نبوّت عامه – تفاوت عقول بشر و احتیاج به نبّی – علّت بعث رسل
عصمت انبیاء – معجزه و تمیز آن از سحر  -وظیفه رسل – وحی – الهام – اثبات نبوّت
محمدبن عبداله (ص) – معنی خاتمیّت – معجره باقیه بودن قرآن – فوائد دین اسالم–
اسالم اساس ترقی بشرست – مقایسه دین اسالم با سایر ادیان بطور اختصار -
سال سوّم – یک ساعت در هفته -
معنی امامت – اثبات امامت ائمه اثنا عشر  -عصمت امام
معنی معاد – اثبات معاد – بقاء نفس – بیان وعد وعید و ثواب و عقاب – وجوب تصدیق – بهر چهه
پیغمبر آورده –
و مقرر گردید پرگرام مزبور یکدفعه دیگر در جلسه آینده مطرح و تصمیم الزم در تصویب آن اتخها
گردد35.

در جلسه بعد پراگرام سالهای اول ،دوم و سوم به شرح یر تصویب گردید:

فقه  :سال اوّل  :یک ساعت در هفته -
اطعمه واشربه حالل و حرام – صید و باحه – سبق درمایه – انواع معامالت و حالل و حرام آن-
سال دوّم – یک ساعت در هفته -
احکام بلیع و شرعی – اقسام خیار – شُفعه – قرض و رههن و مهمان و افالهت و حوالهه – صهل –
وقف و حبس وهیه – اجاره و شرایط آن – نذر و عهده و قسم -
سال سوّم – یک ساعت در هفته -
اصول عقاید  :سال اول – یک ساعت در هفته -
تقسیم مفهوم بواجب و ممکنه و ممتنع
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احکام ممکنه  ...احتیاج بعلّت و بیان اقسام و علّت بطور اختصار -
احکام واجب  ...قدم – بقاء – نفی ترایب – حیوه – علم – اراده – قدره – اختیار – عدل – وجهده
با ادّله بطور اختصار –
سال دوّم – یک ساعت در هفته -
نبوّت – معنی نبوّت عامه – تفاوت معقول بشر و احتیاج به نبّی  -علّت بعث رسل – عصهمت انبیهاء
– معجزه و تمیز آن از سحر – وظیفه رسل – وحی – الهام – اثبات نبوّت محمدبن عبداله صلیعلی
– معنی خاتمیّت – معجزه باقیه بودن قرآن – فوائد دین اسالم – اسهالم و اسهاس ترقهی بشهریت –
مقایسه دین اسالم با سایر ادیان بطور اختصار –
سال سوّم – یک ساعت در هفته -
معنی امامت – اثبات امامت ائمه اثنا عشر – عصمت امام
معنی معاد – اثبات معاد – بقاء نفس – بیان وعده و وعید و ثواب و عقاب – وجوب تصدیق بهر چهه
پیغمبر آورده.
عربی – سال اوّل – سه ساعت در هفته -
صرف  :تقسیمات فعلی – ابواب مجرد و مزیدٌ فیه – معانی ابواب – صهرف افعهال الزم و متعهدی –
معلوم و مجهول – نون تأاید-
قرائت  :ترجمه و صیغه سازی از روی عبارات سهل و حکایات ساده ،مداوج اوّل -
سال دوّم  -دو ساعت در هفته -
صرف  :معتّالت – قواعد اعالل و ادعام – اقسام اسم و اوزان آن – جامد و مشهتق – اوزان قیاسهی و
سماعی مصادر – اسم مصدر – اسم فاعلی – اسم مفعول – اسهم زمهان و مکهان  -صهفت مشهبهه -
اوزان مبالغه – افعال تفضیلی – جمع و تثنیه  -جمع سالم و مکسر – تصغیر و نسبت و قلب –
نحو  :اعراب و بنا – المه و االم و اقسام آن – موامع رفع و نصب و جهزم فعلهی – موامهع رفهع و
نصب و جّر اسم مجمالً.
قرائت  :قطعات نتیجه و ترجمه بعضی آیات قرآن در مواعظ و حکم و اخالق و حفظ آنها -
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سال سوّم  :سه ساعت در هفته -
نحو  :تکمیلی مواد سال قبل ار اقسام اسم (اسم جنس و علم و مبتنی و جمع – معرفه و نکهره –
تذایر و تأنیت  -استماء عدد – اسماء افعال – معرب و مبنی – توایع – اقسام حروف –
قرائت و ترجمه  :قطعات نتیجه نظم و نثر ،مانند مجانی االدب – بعضی آیات االحکام و حفظ آنها –
حفظ بعضی المات قصار –
تبصره  :صرف و نحو بفارسی تدریس میشود و در مواد شرح و بسط زیاد الزم نیست بلکهه بایهد در
حدود بدریه العربیه تدریس

نمود36.
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پینوشتها
 -1مدنی ،سيد جالل الدین(بی تا)  ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،جلد اول ،ص.997
 -2امينی ،عليرضا ،حبيباهلل( ،)9304تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران از قاجار تا رضاشاه،
تهران ،نشر قومس ،چاپ اول ،ص.33
 -3اعظام قدسی ،حسن ،خاطرات من یا تاریخ صدساله ایران ،تهران :کارنگ ،جلد دوم ،چاپ دوّم،
ص.391
 -4امير طهماسب ،عبداهلل( ،)9307تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه کبیر ،دانشگاه تهران،
ص.910
 -5مدنی ،سيدجالل ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ،ص.991
 -6آموزگار ،جهانگير( ،)9379فرازو فرود دودمان پهلوی ،ترجمه اردشير لطفعليان ،تهران ،مرکز ترجمه و
نشرکتاب ،چاپ دوم ،ص.475
 -7همان ،ص .322
 -8آیرملو ،تاج الملوک( ،)9305خاطرات ملکه پهلوی ،تهران ،به آفرین ،چاپ دوم ،ص.429
 -9آصف ،محمدحسن( ،)9302مبانی ایدئولوژیک حکومت در دوران پهلوی ،تهران مرکز اسناد
انقالب اسالمی ،چاپ دوم ،ص.430
 -10همان  ،ص.429
 -11بلوشر ،ویبرت( ،)9393سفرنامه بلوشر (گردش روزگار در ایران) ،ترجمه کيکاوس جهانداری ،تهران،
خوارزمی ،ص .439-434
 -12طبری ،احسان( ،)9309جامعه ایران دردوره رضاشاه ،تهران ،نشرفردوس ،ص.403-402
 -13مریت هاکس ،ایران( ،)9390افسانه واقعیت ،مترجمان محمدحسين نظری نژاد ،محمد تقی اکبری،
احمدنمایی ،مشهد :آستان قدس ،چاپ اول ،ص.913-912
 -14صدیق ،عيسی( ،)9309یادگارعمر ،تهران ،دهخدا ،جلد دوم ،ص.04-03
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 -15جباری ،راضيه(،)9314جایگاه دین درآموزش وپرورش عصر پهلوی اول ،پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوین ،ص.942
 -16مذاکرات مجلس شورای ملّی ،دوره  ،2جلسه .01
 -17سازمان اسناد ملی ایران ،سری الف  ،095594-9935به نق از طاهر احمد ،محمود ،سیر تحول
برنامه تحصیلی از مشروطه تا پایان سلطنت رضا شاه ،گنجينه اسناد ،ص.24
 -18صورت مذاکرات شورای عالی معارف ،جلسه نودمين.9359 ،
 -19صورت مذاکرات شورای عالی معارف ،جلسه صدوسی و چهارم.9359 ،
 -20جباری ،راضيه ،جایگاه دین درآموزش وپرورش عصر پهلوی اول  ،ص.940
 -21همان ،ص.940
 -22صدیق ،عيسی( ،)9327روش نوین در آموزش و پرورش ،تهران ،شرکت سهامی طبع کتاب،
چاپ چهاردهم ،ص.19
 -23همان  ،ص.959 – 954
 -24همان ،ص.033
 -25حکمت ،علی اصرر( ،)4030سی خاطره از عصر فرخنده پهلوی ،تهران ،کتابخانه ملی ،ص.923
 -26دولت آبادی ،یحيی ،به نق از علم الهدی ،جميله( ،)9313نقش جریانهای روشنفکری در
سکوالریسم تربیتی ،ناشر کانون اندیشه جوان ،به سفارش دفتر نشر معار  ،چاپ سوم ،ص.959
 -27آموزگار ،جهانگير ،فراز و فرود دودمان پهلوی ،ص.322
 -28صدیق ،عيسی ،یادگار عمر ،ص.950
 -29بصيرت منش ،حميد( ،)9300علما و رژیم رضاشاه؛ نظری بر عملکرد سیاسی -فرهنگی
روحانیون در سالهای  ،9345-5031تهران ،نشرعروج ،چاپ سوم ،ص.73
 -30آموزگار ،جهانگير ،فراز و فرود دودمان پهلوی ص.322
 -31تاریخ شهریاری شاهنشاه ،رضاشاه پهلوی ،از  93اسفندماه  9411تا  42شهریور ،»9345
تهران ،انتشارات شورای مرکزی جنبشهای بنيادگزاری شاهنشاهی ایران9399 ،ش ،ص.19 -17
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 -32مجله تعلیم و تربیت ،سال چهارم ،9393 ،ص.97
 -33به نق از مظفری ،آیت( ،)9303مناسبات روحانیت و دولت در ایران معاصر ،قم ،دفتر نشر.
معار  ،ص.435
 -34کرونين ،استفانی( ،)9303رضاشاه و شکل گیری ایران نوین ،ترجمهی مرتضی ثابتفر ،نشر
جامی ،ص.459- 454
 -35صورت مذاکرات شورای عالی معارف ،جلسه هشتاد و نهم.9359 ،
 -36صورت مذاکرات شورای عالی معارف ،جلسه نودمين.9359 ،

